1. Kto może wziąć udział w Konkursie ‘Mleczna droga do gwiazd’?
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe jednocześnie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem jednak wykluczeń zawartych w pkt II ust. 2 Regulaminu Konkursu. Na
pracy konkursowej musi być pokazany talent Twojego dziecka.
2. Jeśli moje dziecko ma więcej niż jeden talent, to mogę wysłać kilka zgłoszeń do udziału w Konkursie?
Tak, można wielokrotnie brać udział w Konkursie poprzez zgłoszenie więcej niż jednej Pracy Konkursowej, przy
czym w takiej sytuacji można być Laureatem maksymalnie jednej Nagrody.
3. Jeśli mam troje lub więcej dzieci, to mogę pokazać ich talenty osobno i wygrać więcej Nagród?
Jeden uczestnik może brać udział w Konkursie poprzez zgłoszenie więcej niż jednej Pracy Konkursowej, więc
możliwe jest pokazania talentów każdego ze swoich dzieci osobno, w ramach odrębnych Prac Konkursowych i
odrębnych zgłoszeń. Należy jednak pamiętać, że Uczestnikiem Konkursu jest osoba dokonująca zgłoszenia do
udziału w Konkursie, a nie dziecko, którego talent został przedstawiony w Pracy Konkursowej, natomiast jeden
uczestnik może być Laureatem maksymalnie jednej Nagrody. Nie jest więc możliwe wygranie kilku nagród przez
tego samego Uczestnika. Zgłoszenie więcej niż jednej Pracy Konkursowej, w tym pokazanie talentów każdego ze
swoich dzieci w ramach odrębnych Prac Konkursowych, zwiększają jednak szanse danego Uczestnika na wygranie
Nagrody.
4. Czy na Pracy Konkursowej musi być pokazane mleko OSM Łowicz i napój kakaowy Nesquik?
Tak, oba produkty musza się znaleźć na Pracy Konkursowej.
5. Czy muszę zachować paragon za zakup mleka OSM Łowicz i napoju kakaowego Nesquik?
Nie, paragon nie będzie wymagany podczas weryfikowania zgłoszeń do udziału w Konkursie.
6. Czy talent dziecka może być pokazany dowolną techniką?
Tak, dopuszczalna jest każda technika. Zarówno nagranie video, pokazujące talent Twojego dziecka, lub zdjęcie
pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką. Na pracy musi być widoczne mleko OSM Łowicz oraz napój
kakaowy Nesquik.
7. W jaki sposób zostanie przekazana Nagroda w razie wygranej w Konkursie?
Przelewem na konto wskazane przez Laureata.
8. Kiedy mogę się spodziewać Nagrody w razie wygranej w Konkursie?
W terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości od Laureata zawierającej dane
umożliwiające wysyłkę Nagrody, w tym zwłaszcza numer konta, na który ma zostać przekazana Nagroda.
9. Jeśli zamieszczę Pracę Konkursową na swoim profilu w social mediach, to do kiedy musi się na nim
znajdować i do kiedy ten profil musi mieć status ‘publiczny’?
Do czasu wyłonienia Laureatów, tj. do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
10. Jeśli przekażę Pracę Konkursową na maila, to czy wizerunek mojego dziecka będzie gdzieś upubliczniany w
razie wygranej?
Prace Konkursowe Laureatów nie będą nigdzie publikowane, a jedynie wykorzystane wewnętrznie przez
Organizatora na potrzeby podsumowania Konkursu.

